
Стаття 5  №№ 3-зп/97, 6-рп/05, 4-р/18, 5-р/19, 6-р/19, 7-в/19, 2-р/2022

<…> Конституція України прийнята Верховною Радою України від імені Українського народу
(преамбула Конституції України), який відповідно до статті 5 Конституції України має виключне
право визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Це право не може бути узурповано
державою, її органами або посадовими особами (там же). Отже, прийняття Конституції України
Верховною Радою України було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тільки
одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття. <…>

(речення друге-четверте абзацу першого пункту 4 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 11 липня 1997 року №  3-зп/1997 у справі за
конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України
Постанови Верховної Ради України від 1 жовтня 1996 року "Про тлумачення статті 98
Конституції України" (справа щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України
статті 98 Конституції України)

На думку Конституційного Суду України, положення частини третьої статті 5 Конституції
України треба розуміти так, що народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може
реалізовувати своє право визначати конституційний лад в України шляхом прийняття Конституції
України на всеукраїнському референдумі.

(абзац четвертий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного суду України від 5 жовтня 2005 року 6-рп/2005 у справі за
конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень
частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за
конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії
Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом)

Конституційний Суд України зазначає, що народ, маючи суверенну прерогативу щодо здійснення
установчої влади, водночас перебуває у визначених Конституцією України межах щодо порядку її
здійснення. 
     (речення третє пункту 20 мотивувальної частини)

Будучи результатом здійснення установчої влади народу, Конституція України шляхом
встановлення порядку внесення змін до неї визначає процедурні межі для здійснення влади і самим
народом.
     (речення третє пункту 21 мотивувальної частини)

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018 у
справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону України „Про всеукраїнський референдум“

Важливою функцією Конституції України є обмеження державної влади як похідної вторинної
від установчої влади народу. Закріплення в Основному Законі України положення, згідно з яким
народ здійснює владу через органи державної влади, означає, що лише народ у Конституції України
може визначити, які органи державної влади він уповноважує на здійснення влади від його імені.

(речення третє абзацу третього підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) від 13 червня 2019 року № 5-р/2019 у
справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності
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Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої
статті 4, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого,
третього, четвертого, п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини
шостої статті 8 Закону України „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг“ (справа про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)

Конституція України містить низку фундаментальних щодо здійснення державної влади
положень, за якими: права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3); ніхто
не може узурпувати державну владу (частина четверта статті 5); державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої,
виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України
межах і відповідно до законів України (стаття 6); в Україні визнається і діє принцип верховенства
права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції України є
нормами прямої дії (стаття 8); органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).
     Названі конституційні приписи, перебуваючи у взаємозв’язку, відображають фундаментальне
положення конституціоналізму щодо необхідності обмеження державної влади з метою
забезпечення прав і свобод людини та зобов’язують наділених державною владою суб’єктів діяти
виключно відповідно до установлених Конституцією України цілей їх утворення.
     Здійснення державної влади відповідно до вказаних конституційних приписів, зокрема на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, завдяки визначеній Основним Законом
України системі стримувань і противаг забезпечує стабільність конституційного ладу, запобігає
узурпації державної влади та узурпації виключного права народу визначати і змінювати
конституційний лад в Україні. <…>

(абзаци четвертий – шостий підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) від 13 червня 2019 року № 5-р/2019 у
справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої
статті 4, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого,
третього, четвертого, п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини
шостої статті 8 Закону України „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг“ (справа про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)

Водночас носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга
статті 5 Конституції України). Це засадниче положення конкретизується приписом статті 69
Конституції України про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори. 
     Таким чином, розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових
виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України.

(абзаци чотирнадцятий, п’ятнадцятий пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) від 20 червня 2019 року № 6-р/2019 у
справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про дострокове припинення
повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів“
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Із системного аналізу норм Конституції України, зокрема її статей 5, 83, 85, 87, 102, 103, 106, 107,
113, 114, 115, вбачається, що Україна є республікою зі змішаною формою державного правління. Це
стосується специфічності формування уряду парламентом та главою держави, а також його
відповідальності перед Президентом України та підконтрольності і підзвітності Верховній Раді
України.

(абзац тринадцятий пункту 10 мотивувальної частини)
     Висновок Конституційного Суду України (Велика палата) від 16 грудня 2019 року № 7-в/2019 у
справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо
відповідності законопроекту про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо
закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи,
Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора
Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)
(реєстр. № 1014) вимогам статей 157 і 158 Конституції України

2.1. До повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, „внесення змін до Конституції
України“ (пункт 1 частини першої статті 85 Конституції України) у спосіб ухвалення відповідного
законопроєкту як акта установчої влади народу (конституційної поправки) згідно з вимогами
розділу ХІІІ „Внесення змін до Конституції України“ Конституції України та „прийняття законів“
(пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України) у спосіб ухвалення відповідного
законопроєкту як акта законодавчого органу державної влади.
     (Підпункт 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)

Конституція України не містить застережень щодо можливості здійснення Конституційним
Судом України подальшого (а posteriori) конституційного контролю щодо закону про внесення змін
до Конституції України як конституційної поправки після його ухвалення Верховною Радою
України. Конституційному Суду України належить здійснювати подальший (а posteriori)
конституційний контроль щодо конституційних поправок після набрання ними чинності, оскільки
відсутність судового контролю за процедурою розгляду та ухвалення відповідних законів, що її
визначено приписами розділу ХІІІ Конституції України, може мати наслідком обмеження чи
скасування прав і свобод людини і громадянина, ліквідацію незалежності чи порушення
територіальної цілісності або зміну конституційного ладу у спосіб, не передбачений Конституцією
України. Не лише дотримання встановленої Конституцією України процедури розгляду, ухвалення
та набрання чинності законами, що як конституційні поправки є актами конституцієдавця, який діє
через Верховну Раду України, є неодмінною умовою легітимності установчої влади народу. Як
випливає зі статті 157 Конституції України, установча влада експліцитно обмежила себе тим, що не
дозволила змінювати ті приписи Конституції України, що захищають „права і свободи людини і
громадянина“, „незалежність“ і „територіальну цілісність“.
     (Абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 мотивувальної частини)

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 2-р/2022 у
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до статті 80
Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)“ (щодо
конституційного контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності)
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